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Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 2. lipnja 2014. godine u 17:45 sati u 

prostorijama Centra za kulturu, dr.F.Tuđmana 9, Jastrebarsko. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dražen Vinšćak, Tomislav Ciban i Rački  

 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Stjepan Bakšić i Dubravko Popović. 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, 

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar 

 

Dražen Vinšćak otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je sjednici 

nazočno 3 od 5 članova Odbora, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

današnju sjednicu predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o amandmanu na Prijedlog 

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, podnositelja člana Gradskog 

vijeća Grada Jastrebarskog g. Dražena Vinšćaka 
 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi Dnevni red. 

 

Ad 1.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o amandmanu na Prijedlog 

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, podnositelja člana Gradskog vijeća 

Grada Jastrebarskog, g. Dražena Vinšćaka 

Dražen Vinšćak izvještava da je u zakonskom roku i na propisan način podnio 

amandman sljedećeg sadržaja:  



U smislu odredbi članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 3/13 i 2/14) podnosim amandman 

na predmetni prijedlog Odluke i to na način da se : 

- u članku 10. stavku 1. riječi tri dana zamijene riječima sedam dana, tako da isti ima 

glasiti: 

„Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o 

obavljanju dimnjačarskih poslova u njihovim objektima najmanje sedam dana 

prije njihova obavljanja.“ 

  

-u članku 21. u stavku 3, točki d. na kraju točke dodaje tekst: a koje mjerenje može 

obavljati ovlaštena osoba, tako da isti ima glasiti: 

d)„mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko trošilo, a koje 

mjerenje može obavljati ovlaštena osoba“ 

  

O b r a z l o ž e nj e 

 

Vezano za navedenu izmjenu u članku 10. smatram da su predložena tri dana u 

prijedlogu Odluke prekratak rok, te da je navedeno potrebno izmijeniti na dulji rok od 

sedam dana kako bi korisnici na vrijeme bili obaviješteni o obavljanju dimnjačarskih 

poslova i izvršili na vrijeme potrebne pripremne radnje.  

Vezano za izmjenu u članku 21. stavku 3. točki d., smatram da  obavljanje mjerenja 

izlazno-povratnih plinova može obavljati isključivo ovlaštena osoba koja ima 

certifikat proizvođača, te sukladno navedenome smatram da isto mora biti navedeno u 

predmetnoj odluci.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Amandman na Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, 

podnositelja člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog g. Dražena Vinšćaka, daje se 

na glasovanje.  

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Amandmanu na Prijedlog Odluke o obavljanju 

dimnjačarskih poslova, podnositelja člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog g. 

Dražena Vinšćaka. 

 

Dovršeno u 17:50 sati 

 

Zapisničar        Predsjednik 

Sonja Pukšar       Dražen Vinšćak 


